
1.Foajé  2. Kassa/Reception  3. Städutrymme  4. Förråd  5. Kök  6. Kiosk  7. Omklädningsrum damer  8. Bastu  
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9. Omklädningsrum rörelsehindrad  10. Flexomklädningsrum  11. Omklädningsrum herrar  12. Läktarförråd     
13. Uppehållsrum  14. Föreningskanslier  15. Testrum  16. Barnkalas  17. Simlärarrum 
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18. Omklädningsrum rehab/SPA  19. Behandlingsrum  20. Kontor  21. Omklädningsrum personal                        
22. Utrymme för ihopfällda skjutdörrar  23. Skjutdörrar 24. Plats för servering vid ebb  25. Motionsbassäng      
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26. Mobil läktare  27. Undervisningsbassäng  28. Guldgrotta med vattenrutschbana  29. Liten rutschbana           
30. Vattenfall  31. Småbarnspool  32. Varmpool  33. Upplevelsebad med bubbelpartier  34. Strömkanal              
35. Utepool med bubbelkaskad 36. Badvaktsrum

Entréplan 1:200

Ängelholms nya badhus är funktionell, enkel och stilren med 
en badhall som erbjuder stor flexibilitet för att ta 
badupplevelsen ett steg till.

Funktionspaketet
När man stiger in i huset möts man av en foajé med en 
servering som har ett stort glasparti mot baddelen, i anslutning 
till entrèn finns även lokaler för föreningar. 
Ett stort omklädningspaket servar badet och 
friskvårdsavdelningen. Personalen har sina lokaler i andra delen 
av huset där det också finns lokaler för rehab.
Övervåningen har ett stort gym med utsikt mot Ängelholm 
samt badet, motionsrum finns även i anslutning till  denna del. 
Relaxavdelningen har förutom ett relaxrum även en uteterass 
med utomhuspool med bubbelkaskad och utomhusbastu. Alla 
aktiviteter är kompakt samlade kring receptionen med hiss- 
och trappaketet för att enkelt kunna samutnyttja ytorna samt 
att personalen får lättkontrolerade lokaler. 
De olika aktiviteterna kan enkelt avgränsas med ett kortsystem 
utan att störa varrandra.

Badhallen ebb
Badhallens bassänger vänder sin grunda del mot 
omklädningsrummen för att få en tryggare yta när man 
kommer in. Badhallens väggar av rostfria och borstade 
stålkassetter reflekterar svagt vattnet och de badande, och blir 
en subtil förlägning av vattenrummet. Varje fönster är försedd 
med en skjutlucka som man med mekanisk hjälp kan reglera 
ljusflödet samt utsikten i badhallen. Detta ger ett ständigt 
varierande rum som anpassar sig efter dagens rytm och de 
olika årstiderna. Två guldfärgade klippor sticker upp från 
vattnet, som förutom att vara avskiljande element mot 
upplevelsebadet även har funktionella aspekter.
Den mindre klippan ligger i anslutning till småbarnspoolen och 
har en rutschbana. Den större klippan är ihålig och 
innehåller två vattenrutschbanor och man kan även gå igenom 
den för att komma till äventyrsdelen. Vid den djupare delen av 
upplevelsebadet kan man även klättra på klippan. 
En strömkanal leder ut till en utomhuspool med bubbel, 
omgärdad av en uteplats med en tät bambuhäck. En bastu 
ligger i en guldklippa bredvid poolen.
Badhallen har två stora skjutbara väggar för att kunna skilja av 
motionsbadet och undervisningsbassängen.
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3. Städförråd  4. Förråd  37. Redskapsförråd  38. Motionsrum  39. Styrketräning  40. Omklädningsrum relax  
41. Solarie  42. Konferensrum med pentry  43.  Ångbad  44. Bastusession  45. Relaxrum  46. Bubbelpool   
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Entréplan 1:200

47. Uteterass  48. Utomhuspool  49. Utomhusbastu  50. Totalupplevelsebad vid flod

Övre plan 1:200

Badhallen flod
När de avskiljande väggarna skjuts ihop så öppnar det sig nya 
möjligheter i badhuset. Fönsterluckorna i badhallen kan 
skjutas igen helt framför fönstrena och vattennivån kan höjas 
när så önskas genom att stänga de nedre ventilerna för att få 
en sammanhållen vattenyta där man fritt kan röra sig. Uppe 
bland takbalkarna finns spångar med teknik för att sköta 
badets scenografi; till exempel projicera bilder på de nu helt 
slutna väggarna för att arrangera olika badteman; tät djungel, 
alplandskap, eller kanske valar som sveper förbi.
De isolerade fönsterluckorna ser också till att man sparar 
mycket energi som annars skulle strålat ut genom 
fönsterglasen. Med en så flexibel hall som enkelt kan göras om 
till ett stort rum adderas nya användningsmöjligheter som gör 
badandet ännu mer spännande; teater med en pampig vatten-
scenografi, bad & bio, vattendisco och opera. Den torra delen 
längs badets långsida samt motionshallarna kan då användas 
som yta för åskådare och foajén blir då en mingelyta för 
evenemanget.
Ängelholms nya badhus blir en kulturarena med vatten.

Konstruktion och material
Huset är byggt med välstuderade repetetiva element för att 
kunna kontrollera en precision i byggandet som ger ett färdigt 
hus med hög detaljskärpa. Huset har en betongstomme som 
kläs med ljusa stålkassetter på utsidan och även på insidan 
i badhallen. Taket bärs av fackverksbalkar och är klädd med 
sedum med tanke på det framtida hotellets utsikt.
I den torra delen är materialen genomgående ljusa och 
anpassas efter lokalens funktion. Golven i badhallen och i andra 
våtutrymmen har klinkers i varierande storlekar.

Energi, miljö och akustik
Då ett badhus har stora uppvärmda rumsvolymer så är det 
viktigt att hålla byggnaden kompakt så att man undviker stora 
fasadytor och onödiga värmeförluster och därigenom få en låg 
driftskostnad och ett långsiktigt miljöansvar.
För att få en mjukare ljudbild i badhallen så perforeras vissa 
stålpartier mot den torra delen med ljudabsorbenter bakom.

Teknik
Teknik för drift av bassängerna är placerade i källarplan. 
Ett övre teknikutrymme på den torra delen finns även att tillgå 
för ventilation och dylikt.
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Tomten;  Då området står inför förändring har vi valt att placera badhuset som ett fristående objekt i parkmiljö med gräs och 
lövträd för att ge byggnaden en trygg förmark. De delar av tomten som möter nuvarande baksidor och framtida 
byggarbetsplatser avgränsas med snabbväxande salix som enkelt kan tas bort när omkringliggande bebyggelse förädlas.

Hotellet; Ett eventuellt framtida hotell i 6-7 våningar placeras med fördel nordväst om byggnaden, hotellet kan då kopplas ihop 
med  en glasad tvåvånings korridor med direkt koppling till relaxavdelning och närhet till reception och restaurant. Hotellet skulle 
bli en välkommen egen volym på tomten och skapar med badhusets entré och parkering en mer urban del av tomten.

Sektion B-B 1:200

Sektion A-A 1:200

Fasad mot sydväst 1:200

Fasad mot nordväst 1:200

Flygperspektiv och volymstudie

Perspektiv från söder

Situationsplan 1:800
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